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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в 
галузі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
напряму магістр напряму «Геодезія, картографія та землеустрій». 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є  
методи і способи захисту персоналу обєктів господарської діяльності та 

населення у надзвичайних ситуаціях (НС), нормативно-правові акти з питань 
забезпечення захисту та підготовки до у них. 

 
Міждисциплінарні зв'язки:  
Дисциплна базується на знаннях, отриманих під час вивчення дисциплін 

«Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці».  
Знання, тримані під час вивчення цієї дисципліни використовуються під 

час вивчення дисципліни «Цивільний захист» та виконання розділу «Охорона 
праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 
1. Організація охорони праці в галузі на виробництві. 
2. Заходи безпеки при виконанні оціночних робіт. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» є 

формування у майбутніх фахівців – магістрів умінь та компетенцій для 
забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 
праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 
діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній 
галузі. 

1.2. Основне завдання вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» 
передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності 
працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через 
ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 
посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, засвоївши 
програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», магістри мають бути 
здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці 
та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці: 

у науково-дослідній діяльності: 
– готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, 

загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 
– здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях. 
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у технологічній діяльності: 
– обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); 
– участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 
– розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних 

випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві. 
в організаційно-управлінській діяльності: 
– впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 
– здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та 
управлінських функцій; 

– здатність до організації діяльності виробничого колективу з 
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

– управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві; 

– впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 
повноважень з охорони праці у виробничому колективі. 

у проектній діяльності: 
– розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних 

умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі 
сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці. 

у педагогічній діяльності: 
– розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці. 
у консультаційній діяльності:  
– надання допомоги та консультації працівників з практичних питань 

безпеки праці; 
– готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 годин / 1,5 кредити 

ECTS. 
 

2. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
 
знати: 
– небезпеки трудової діяльності людини в системах «людина-техніка-

середовище» і визначення правил її організації;  
– теоретичні основи оптимального багатофакторного синтезу систем 

«людина – техніка – середовище»;  
– особливості підходів попередження можливих загроз життю і здоров'ю 

працюючих; 
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вміти: 
– самостійно виконувати поставлене перед ним інженерне завдання в 

галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці; 
– оцінити небезпеки робочого місця;  
– проектувати й застосовувати засоби і методи забезпечення оптимальних 

умов праці; 
– самостійно виконувати поставлене перед ними інженерне завдання в 

галузі забезпечення безпеки й поліпшення умов праці. 
 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Організація охорони праці в галузі на виробництві. 
(0,75 / 27) 

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи 
1. Система управління охороною праці в галузі, її складові та 

функціонування 
2. Виробничий травматизм і професійні захворювання в галузі. 
 
Змістовий модуль 2. Заходи безпеки при виконанні оціночних робіт. 

(0,75 / 27) 
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи 

1. Безпека життєдіяльності з основами професійної підготовки 
2. Критичні ситуації та їх подолання 
 
4. Рекомендована література 
 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 
1. Закон України «Про охорону праці».  
2. Кодекс законів про працю України.  
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 
4. Закон України «Про пожежну безпеку».  
5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 
6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  
7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності». 

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності». 

10. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. 
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11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-
правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці 
від 08.06.2004 р. № 151. 

12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 
праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 р. № 55. 

13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ 
Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».   
Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації 
та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці 
від 17.06.1999 р. № 112. 

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». 
Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132. 

19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за 
охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці 
України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92. 

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки 
та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення 
системи управління охороною праці. Затверджено Головою 
Держгірпромнагляду 07.02.2008 р. 

 
Основна література 

1. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. 
посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

2. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 
Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 
295 с. 

3. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: 
Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: 
Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

4. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною 
праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 
2007. – 367 с. 

5. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. 
Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 
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Додаткова література 
1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 
2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі 

з джерелами електромагнітних полів 
3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень. 
4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку. 
5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 
6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 
26.03.2010р. № 65 

7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, 
витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». 
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994. 

8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України 
та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121. 

10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних 
понять». 

11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація 
праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 
середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. 

12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и 
вредные производственные факторы. Классификация». 

13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи 
управління охороною праці. Загальні вимоги. 

14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. 
15. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – 

Х.: Факт, 2005. – 480 с. 
16. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки 

та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 
17. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення 

системи управління охороною праці. Затверджені Головою 
Держгірпромнагляду 7.02.2008 р. 

18. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 
підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559. 

19. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи 
охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 
444 с. 
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20. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією 
Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.  

21. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: 
Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.  

22. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: 
Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с. 
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